FRANKRIJK
Er is nauwelijks een gebied van Frankrijk, waarin de wijnstokken niet worden
geteeld. Waarom niet een tocht langs enkele van de beroemdste wijngaarden?
We beginnen met een bespreking van de belangrijkste wijn streken. De grote
wijngaarden van de Bourgogne, is net zo goed een plek als elke om te
beginnen.
•

Bourgondië - Veel van de wijnstokken hier zijn gekweekt door monniken sinds de 500 ste
eeuw. De namen van de religieuze orden werden de namen van enkele van de meest beste
wijnen van Frankrijk: Chambertin, Santenay, Pommard, Meursault. Je zult versteld staan
hoe klein de grote wijngaarden zijn als u besluit om hen heen te lopen. Elke eigendom is
opgebouwd uit een groot aantal kleine, afgesloten percelen. 3500 wijngaarden zijn
verantwoordelijk voor twee derde van de 24.000 hectare van de geplante wijnstokken.
•
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Champagne Champagne heeft duizenden schepen gedoopt, miljarden bruiloften en speciale
gelegenheden bezocht en talloze partijen gedeeld . Champagne is de wijn van de viering.
Geen enkele andere wijn is zo verbonden met vreugde en feestelijkheid. De betekenis en
beroep zijn universeel. Champagne maakt de jonge wijzen en de oude weer jong.
Champagne heeft zijn technieken over de hele wereld verspreid. Mousserende wijnen
worden gemaakt over de hele wereld, maar hier zullen we de mousserende wijnen uit het
noorden van Frankrijk onder de naam Champagne verkennen.

De geschiedenis van Champagne
Champagne was een streek voordat het bekend was als een mousserende wijn. De regio ligt
op een kruispunt van Noord-Europa - de rivierdalen leidt het zuiden naar de Middellandse
Zee en het noorden naar Parijs, het Engels Kanaal en West-Duitsland - en dus is de
instelling van de vele dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de Franse natie.
Als een handig access point, is het al honderden jaren, de ingeslagen weg van de vele
invallers waaronder Attila de Hun. De honderd jarige 'Oorlog en de Dertigjarige Oorlog
brachten herhaalde vernietiging van de regio als de legers heen en weer marcheerden over
het landschap. Tegen de 17e eeuw, is de stad Reims zeven keer en Epernay niet minder
dan vijfentwintig keer vernietigd.
Maar het kruispunt brengt ook de handel. Champagne was tijdens de middeleeuwen een
centrum van de Europese handel. De middeleeuwse graven van Champagne waren wijs
genoeg om handel en sterk genoeg om de reizende handelaren bescherming te stimuleren.
Zij creëerden de toenmalige beroemde, beurzen van de Champagne.
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Dom Perignon

Vóór het midden van 1600 was er geen champagne zoals we nu kennen. Eeuwenlang waren
de wijnen nog stille wijnen en werden hoog in aanzien door de adel van Europa. Maar het
koele klimaat van de regio en het effect daarvan op de wijn bereidingsproces was een
belangrijke rol gaan spelen bij de veranderen van dat alles.
•
We danken veel aan Dom Perignon. Hij is echter niet de uitvinder van de champagne als
vaak wordt gedacht. Pierre Perignon was een benedictijner monnik die, in 1688, werd benoemd tot
penningmeester bij de Abdij van Hautvillers. De Abby is gelegen nabij Epernay. Inbegrepen in
Dom Perignon taken was het beheer van de wijnkelders en wijn maken. De belletjes in de wijn zijn
een natuurlijk proces als gevolg van koude klimaat in Champagne en heeft een korte groeiseizoen.
Noodzaak, worden de druiven laat in het jaar geplukt. Dit betekent niet voldoende tijd voor de
gisten die aanwezig zijn op de druivenschil om de suiker om te zetten in het geperste druivensap in
alcohol voordat de koude winter temperaturen een tijdelijke stop op het fermentatieproces zet. Met
de komst van de warmere temperaturen in het voorjaar, kwam gisting weer aan de gang, maar deze
keer in de fles. De hergisting zorgt voor koolstof-dioxide, die nu wordt gevangen in de fles,
waardoor de mouse wordt gemaakt.
Voor de Dom Perignon en zijn tijdgenoten, was mousserende wijn niet het gewenste eindproduct.
Het was een teken van slechte wijn te maken. Hij bracht een groot deel van de tijd proberen om de
bubbels, de fout van deze "gekke wijn," te voorkomen. Hij was niet in staat om de bubbels te
voorkomen, maar hij ontwikkelde de kunst van het mengen. Hij heeft niet alleen verschillende
druiven gemengt, maar het sap van dezelfde druif verbouwd in verschillende wijngaarden. Niet
alleen heeft hij een methode om de rode druiven te persen om een witte sap opbrengst te verbeteren
en hij ontwikkelde technieken om een helderdere wijn dan die eerder zijn geproduceerd te
produceren. Om te voorkomen dat de fles exploderende , begon hij aan de ontwikkeling van
sterkere flessen en ze te sluiten met de Spaanse kurk in plaats van het hout en olie doordrenkte
hennep stoppers te gebruiken. Dom Perignon stierf in 1715, maar in zijn 47 jaar als de kelder
meester aan de Abdij van Hautvillers legde hij de basisprincipes die nog steeds gebruikt zijn bij het
maken van Champagne vandaag.
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Abdij van Hautvillers

Hoewel de sprankelende champagne slechts ongeveer 10% van de productie van de regio
in de 18e eeuw was, werd het in toenemende mate genoten als de wijn van Engelse en
Franse royalty's en het smeermiddel van aristocratische bijeenkomsten. Zijn populariteit
bleef groeien tot in de jaren 1800, de mousserende wijn industrie was goed ingeburgerd.
• - Minder dan 200 km ten noordoosten van Parijs (een lange dagtocht) begint de
Champagne-streek. Veuve Clicquot, Moët et Chandon, Ruinart, Krug, Pommery, Dom
Perignon. Oorspronkelijk waren de wijnen van deze streek niet mousserende wijnen.
•

Bordeaux - Het verkennen van de wijngaarden en het proeven van wijnen uit de streek is een
van de grote genoegens van de Bordeaux streek. De wijn producerende districten liggen in
een grote halve cirkel rond de stad, te beginnen met de Medoc in het noorden, in het oosten
door St-Emilion en ten zuiden van de stad tussen de wijngaarden van de Sauternes. Tussen
de minder prestigieuze wijken zijn er die ook de moeite waard zijn, met name die van Blaye
, ten noorden van Bordeaux , en de Entre-Deux-Mers , in het westen.
• Er is meer in de regio dan de wijn. Veel van de Medoc achttiende-eeuwse kastelen zijn
opvallende gebouwen in hun eigen recht, terwijl de stad van Blaye wordt gedomineerd door
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een enorm fort, en er is een veel oudere, meer vervallen kasteel op Villandraut aan de rand
van de Sauternes . St-Emilion is veruit de mooiste van de wijn steden, en heeft de
onverwachte bonus van een spelonkachtige ondergrondse kerk. . Voor mooie uitzichten,
kunt je echter niet winnen van de groene, glooiende heuvels van de Entre-Deux-Mers en de
verwoeste abdij, La Sauve-Majeur.
•
• Al deze plaatsen zijn relatief goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn treinen uit
Bordeaux die lopen naar het noorden via de Medoc om Margaux en Pauillac , en zuidwaarts
langs het Garonne dal naar St-Macaire en La Reole. St-Emilion , maar het station is een
paar van de kilometers buiten de stad. Daarnaast is er een zeer uitgebreide regionaal
busnetwerk, met aansluitingen van Bordeaux naar de meeste van de steden hier genoemde –
je kunt een route kaart bij het VVV-kantoor in Bordeaux krijgen . Hoewel de bussen
worden geëxploiteerd door verschillende bedrijven, er is een centraal informatie-service op
05.56.99.57.83.
•

Bordeaux is de meest uitgebreide wijnproducerende regio van Frankrijk. Denk aan
Petrus, Yquem, Cheval-Blanc, Mouton Rothschild, Château-Margaux, Haut-Brion.
Meestal rood bestaat uit een mengsel van rode druiven. Maar er is ook de zoete Sauternes
uit Yquem.

•

Alsace – (Elzas) - Met haar prachtige landschap, verrassende gerechten, en een grote
selectie van wijnen, is de Elzas een van de meest aantrekkelijke wijnstreken van
Frankrijk.Ondanks de rijke historie en culinaire traditie, is Straatsburg is niet de
wijn hoofdstad van de regio. Deze eer gaat naar Colmar, 70 km naar het zuiden.
• Hoewel de Elzas ligt op het noordoostelijke puntje van Frankrijk, is het klimaat zeer
geschikt voor wijnbouw. Ongeveer 100 km groot, volgen de wijnstokken de helling van
de Vogezen, parallel aan de Rijn, meestal tussen 150 en 400 meter hoogte. Beschut tegen de
koude, noordwestelijke wind en regen door de Vogezen, genieten de wijngaarden van de
Elzas van een warm en zonnig micro-klimaat, het droogst in Frankrijk met koude winters en
lange zomers de ideale omstandigheden voor het bewerken van majestueuze witte wijn.
Vanuit het geologisch oogpunt, de Elzas is een mozaïek van verschillende rots- en
bodemsoorten: zand en kiezels, mergel en löss, kalk en klei, leisteen en graniet. Door dit
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gevarieerde terrein en de variabiliteit in de bescherming van de Vogezen , hebben Elzasser
wijnen veel verschil in stijlen binnen de witte wijn categorie. De beste wijngaarden liggen
in de heuvels waardoor intense, geconcentreerde wijnen geproduceerd worden, terwijl de
lager gelegen wijngaarden de neiging om lichte, frisse witte wijnen te produceren.
• Vier eeuwen van territoriale geschillen tussen Frankrijk en Duitsland hebben hun stempel
gedrukt op de identiteit van de Elzasser wijnen. Germaanse invloeden zijn duidelijk in de
hele regio, van dorps namen naar de volwassen druiven soorten. Ondanks enkele
gelijkenissen hebben de Franse Elzas-wijnen weinig gelijkenis met de Duitse.
• De meerderheid van de Elzasser wijnen zijn ofwel zoet of droog, witte wijnen met
uitgesproken aroma's en smaken naar hun druiven soorten en het land in plaats van wijn
technieken. In tegenstelling tot andere Franse wijnstreken, zijn Elzas wijnen op de etiketten
genoemd naar de gebruikte de druivensoort. Een ander onderscheidend kenmerk van de
wijn uit de Elzas is de traditionele, slanke fles, een zogenaamde "fluit", en verplicht door de
wet.
• De mooie 170-km lange Elzas wijnroute strekt zich uit door een schilderachtige
streek, van Marlenheim in het noorden tot Thann in het zuiden. Het loopt door de
charmante middeleeuwse steden bebouwd met kleurrijke vakwerkhuizen, bloeiende
bloembakken, en ooievaars nesten op de daken.
•

Meestal witte wijnen geproduceerd in de buurt van pittoreske dorpjes in Frankrijk
noordoosten grens. Twaalf verschillende soorten druiven worden geteeld in de Elzas:
Gewürztraminer, Riesling, Pinot gris (of Tokay, de gemeenschappelijke huidige naam is
Tokay-Pinot Gris), kleine vruchten wit en rode Muscat, Muscat Ottonel, Pinot Blanc, witte
Auxerrois, Pinot Noir , witte Sylvaner, wit en rode Chasselas, Klevener d'Heiligenstein (of
rode Savagnin) en Chardonnay.

•

Loire - Een diverse regio waarin je mijn favoriete versie van Savignon Blanc vinden kan:
Sancerre.En er zijn ook rode wijnen, een Chinon. Val de Loire is zo Frans als je in Frankrijk
krijgen kan. Beroemd om zijn natuurschoon, prachtige kastelen en pittoreske stadjes, de
Loire-vallei is rijk aan geschiedenis en cultuur. Er wordt gezegd de plek te zijn waar het
zuiverst Frans gesproken wordt en het land van de eenvoudige Franse keuken . De lengte
van de rivier, en de gevarieerde bodem en het klimaat van de vallei, maken de Loire-vallei
de thuishaven van de enkele van de populairste wijndruiven ter wereld (met inbegrip van
Sauvignon Blanc, Chenin Blanc en Cabernet Franc) en enkele die nergens anders
gegroeien (Melon de Bourgogne, Pineau d'Aunis, enz.) De wijngaarden van de Loire-vallei
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zijn verdeeld in vijf verschillende regio's, elk met zijn eigen karakteristieke wijnen en
druivenrassen.
•

Het Loiredal omvat een aantal kleinere wijndistricten. Van oost naar west zijn dit:

• Pouilly-Fumé
• Sancerre
• Touraine
• Saumur
• Anjou
• Muscadet

De Rhone - De thuisbasis van veel van de minder bekende, maar nobele Franse wijnen, met
inbegrip van mijn favoriete witte Tournon sur Rhône en de witte en rode wijnen van de
Côtes du Rhône.
De Côtes du Rhône ( Rhône Vallei ) is een lang, smal gebied dat zich uitstrekt aan beide oevers van
de rivier de Rhône.
Côtes du Rhône begint net ten zuiden van Lyon tot 200 kilometers (125 mijl) verder, net ten zuiden
van Avignon.
Côtes du Rhône is waarschijnlijk de meest uiteenlopende wijnstreek in Frankrijk. Uit de zeer
verschillende full-body rode wijnen van de Côte Rôtie in het noorden en Châteauneuf du Pape in
het zuiden naar de prachtige witte wijn van Condrieu en Château Grillet en de fruitige rode wijnen
van Crozes Hermitage van de zuidelijke Rhône streek.
De Rhône wijnstreek wordt verdeeld in noord en zuid. Het noorden is beroemd om zijn Syrah op
basis van rood en zijn witte Viognier. Het zuiden is het meest bekend de Châteauneuf-du-Pape.
Noordelijke Rhône
Syrah is de enige rode druivensoort die is toegestaan voor de rode wijn. De enige witte
druivenrassen in het noorden zijn Viognier, Marsanne, Roussanne en. Marsanne en Roussanne
worden gebruikt voor dewitte wijnen: Crozes, Hermitage, Sint-Jozef en Sint-Peray.
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Van noord naar zuid de benamingen zijn:

Côte-Rôtie AOC - rood met Syrah en tot 20% Viognier.

Condrieu AOC - wit met alleen Viognier.
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Château-Grillet AOC - wit met alleen Viognier.

Saint-Joseph AOC - rood met Syrah en tot 10% ~ 15% Marsanne en Roussanne, wit met alleen
Marsanne en Roussanne

9

Crozes-Hermitage AOC - rood met Syrah en tot 10% ~ 15% Marsanne en Roussanne, wit met
alleen Marsanne en Roussanne

Hermitage AOC - rood met Syrah en tot 10% ~ 15% Marsanne en Roussanne, wit met alleen
Marsanne en Roussanne
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Cornas AOC - rood met slechts Syrah

Saint-Peray AOC - wit met alleen Marsanne en Roussanne
Zuidelijke Rhône
AOC Châteauneuf-du-Pape heeft 13 wettelijk voorgeschreven druivenrassen en de omliggende
AOC gebieden, Coteaux du Tricastin , Côtes du Ventoux , Côtes du Vivarais , Lirac , Tavel en
Vacqueyras mogen meer druivenrassen gebruiken. AOC Gigondas wordt hoofdzakelijk gemaakt
van Grenache Noir.
Côtes du Rhône
AOC Côtes du Rhône is een Appellation d'Origine Contrôlee dat zowel de noordelijke en
zuidelijke delen van de vallei bedekt. Doorgaans wordt AOC alleen gebruikt als de wijn niet in
aanmerking komt voor een meer prestigieuze klassering.
11

Een paar etiketten van beroemde Franse wijnen:

Mouton Rotschild

Meer wijnetiketten kan je vinden in het fotoalbum van wijnweetje.nl
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De meest voorkomende wijndruiven in Frankrijk:

Cabernet
Franc

Cabernet
Sauvignon

Cinsault

Gamay

Grenache

Merlot

Mourvedre

Pinot
Noir

Syrah

Carignan

Chardonnay

Chenin
Blanc

Clairette

Muscadelle

Pinot
Gris

Sauvignon

Semillon

Ugni
Blanc
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